
Kúpna zmluva č. Z202121289_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Interaktívna trieda.sk s.r.o.
Sídlo: Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ, Slovenská republika
IČO: 50601971
DIČ: 2120391196
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK71 8330 0000 0024 0111 4796
Telefón: +421949529158

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interaktívne riešenie pre MŠ
Kľúčové slová: Interaktívna tabuľa,  projektor, interaktívne pero, interaktívna guma, interaktívne 

teleskopické ukazovadlo, reproduktor, Notebook
CPV: 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 38652120-7 - Videoprojektory; 39162100-6 - 

Vybavenie na vyučovanie; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30213000-5 - Osobné 
počítače; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Interaktívna tabuľa v kvalite iBoard 10 Prémium IR 80"/203 cm

2. PROJEKTOR v kvalite VIVITEK DW770-UST EDU

3. Notebook

Položka č. 1: Interaktívna tabuľa v kvalite iBoard 10 Prémium IR 80"/203 cm

Funkcia

Interaktívna tabuľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Interaktívna tabuľa v kvalite iBoard 10 Prémium IR 
80"/203 cm ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

-
Vodeodolnosť, ovládanie čímkoľvek, masívny rám z brúseného 
hliníka, odolný magneticko-keramický povrch pre prácu na tabuli aj
bez zapnutého PC a projektora (použitie fixieka a magnetiek).

- Uhlopriečka 80" = 203 cm
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- 15 veľkých ikon na každej strane tabule pre rýchly prístup k 
najpoužívanejším funkciám PLUS

- prispôsobiteľný posuvný panel

- multidotyk ako na tabletoch

Príslušenstvo:

- 3 ks interaktívne bezbatériové "nezničiteľné" pero

- 1 ks interaktívna guma

- 1 ks interaktívne teleskopické ukazovadlo

- 1 ks rozperný kotviaci systém pre maximálne bezpečné
uchytenie tabule

- 1 ks 20WRMS kvalitný reproduktor integrovaný nad 
tabuľou

- 1 ks Slovenský program v kvalite jump DrawView pre 
MŠ s množstvom funkcií - pre jednoduchosť a 
zábavnosť používania tabule

- montáž tabule 40 cm nad zem

Položka č. 2: PROJEKTOR v kvalite VIVITEK DW770-UST EDU

Funkcia

Projektor spárovaný k interaktívnej tabuli na prepojenie a premietanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

PROJEKTOR v kvalite VIVITEK DW770-UST EDU, s 
nulovým tienením / oslepovaním ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Natívne rozlíšenie WXGA (1200 x 800)

Jas 3500 ANSI lúmenov

Kontrastný pomer 10000: 1

Max. podporované rozlíšenie UHD (3840 x 2160) pri 60 Hz

Typ displeja Jednočipová technológia DLP

Veľkosť obrázka (uhlopriečka) 80 "- 100"

Projekčná vzdialenosť 283 - 446 mm

Reproduktory 10 W x 2

Porty pripojenia I / O  :  VGA-In (15pin D-Sub) (x1), 
HDMI počet portov (x2),

Kompozitné video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out 
(15pin D-Sub), Audio výstup (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, 
USB A (iba napájanie) USB B (Servis), Mikrofón (Mini-Jack)

Rozmery (š x d x v ) 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (bez výšky zrkadla)

Úroveň hluku 33 dB / 29 dB (normálny / ekologický režim)

Štandardné príslušenstvo
Kábel VGA, Príručka používateľa (CD), Stručná príručka 
spustenia, Záručný list (podľa regiónu), Diaľkový ovládač (s 
batériou), Sieťový kábel striedavého prúdu ... atď.

1 ks ultrakrátka iba 60 cm, multiosovo nastaviteľná 
teleskopická stenová konzola pre projektor - v kvalite 
VIVITEK

- farba biela

- inštalácia komponentov a softvéru, materiál komplet 
(lišty stenové, podlahové biele alebo hnedé, káble VGA /
DVI-AUDIO-USB/HDMI v potrebnej dĺžke, konektory, 
zásuvky, prípadné redukcie USB/DP/HDMI...)

Položka č. 3: Notebook

Funkcia

Notebook
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Veľkosť displeja minimálne 14.0"

Rozlíšenie displeja minimálne 1920 x 1080

Povrch displeja matný, brániaci odleskom

Procesor minimálne Intel Core i5 6300U 2x3GHz alebo ekvivalent

Operačná pamäť minimálne 8 GB DDR-4

Pevný disk minimálne 256 GB M.2 SSD

Operačný systém minimálne v kvalite Microsoft Windows 10 Profesional 64-bit

Ďalšie
priamo vstavané minimálne jedno z každého - WiFi, Bluetooth, 
webová kamera, mikrofón, M.2, USB 3.0, RJ-45, VGA, HDMI, 
čítačka SD kariet, dokovací konektor

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Súčasťou zákazky musí byť aj kompletné príslušenstvo potrebné pre zostavenie a uskutočnenie projekcie (interaktívna tabuľa,
projektor, nástenný držiak, držiak na krátku projekciu, HDMI kábel, napájací kábel, potrebný software, materiál na upevnenie 
tabule na stenu, atd.) Interaktívna tabuľa (ako celok) musí umožňovať (s pohľadu softwaru) vysokú podporu spolupráce s 
internetom.

Vrátane dopravy na miesto plnenia s poistením.

Vrátane montáže tabule a v kompletnej inštalácie komponentov projektoru a softvéru, na mieste plnenia.

Vrátane komplexného zaškolenia osôb obslužného personálu.

Záruka: min. 5 rokov na projektor / 3 roky na žiarovke alebo 2 000 hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

Vyžaduje sa technická podpora online počas 5 rokov.

Záruka na notebook: min. 24 mesiacov, vrátane bezplatného vyzdvihnutia do servisu v prípade poruchy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne 
lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Interaktívna tabula.jpg Interaktívna tabula.jpg

Projektor.jpg Projektor.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Komáromi Kacza č. 33

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.11.2021 10:00:00 - 22.11.2021 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 981,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 377,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121289

V Bratislave, dňa 02.11.2021 08:38:07

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121289


Zákazka


Identifikátor Z202121289


Názov zákazky Interaktívne riešenie pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315046


Dodávateľ


Obchodný názov Interaktívna trieda.sk s.r.o.


IČO 50601971


Sídlo Hurbanovská 386/23, Imeľ, 94652, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.10.2021 13:41:58


Hash obsahu návrhu plnenia aUOkfXsp7B/lNFHMnRnSZGSv2Icc06yNluwkjbbKxDA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Interaktivna tabula - Avtek TT Board 80 PRO
Projektor - BenQ MX854UST
Notebook - Acer TravelMate P2 (TMP214-53)
+ vsetka kabelaz, drziaky, listovanie, atd. potrebna pre montaz a riadne uvedenie prevadzky


Prílohy:
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